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ONS OKRA-NTJE 
 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, Dag Allen, 

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is het druilerig weer en nat. En hoezeer die regen voor de 

natuur nodig is, het voelt alsof het van een warme zomer in sneltempo herfst geworden is. 

Het laatste weekend van oktober gaan we over naar wintertijd. Dit wil zeggen dat we de 

nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober de klok een uur terugdraaien en 

bijgevolg een uurtje langer mogen slapen. 

Maar we blijven positief: de wintertijd duurt maar 5 maanden, de zomertijd 7 maanden! 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Martine Vandecandelaere 

http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA


Maandwerking 

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  

Betaal aub met gepast geld. 

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452) 

*maandag: crea (2de en 4de maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337) 

*dinsdag: kaarten, Rummikub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556) 

  NIEUW: op dinsdag nm voorzien we ook de mogelijkheid om scrabble te spelen! 

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133) 

*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u. (tot eind oktober) 

(Geen Deelnameprijs, maar elk betaalt eigen gebruik tijdens pauze.) 

             2de en 4de vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735) 

 3de vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)  

*Wandelen zal niet meer gepland worden, wegens te weinig belangstelling. 

Crea gaat telkens door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen. 

Op maandag 10 en 24 oktober werken we tegelijk aan (naar keuze): 

Gehaakte kerstkrans en kerstlapjes: katoengaren (3 à 4 kerstkleuren naar keuze) en  

                                                                 bijpassende haakpen, isomo krans 20 à 22 cm, schaar. 

Genaaide kerstster of boompje: katoenstofjes (3 à 4 kerstkleuren naar keuze) 25 cm op 25cm 

                                                          groot, schaar, naald, bijhorende stikzijde, kopspelden. 

Voor beide werkjes ev versiering, zoals knoopjes, lintjes, kerstballetjes, … 

 

Vanuit de parochie 

-Voor wie op zondag niet graag alleen is en goesting heeft in een klapke … 

Elke zondagnamiddag in ’t Grachtje’ van 14u tot 16u is er ‘Zoete Inval’.  

Gezellig samenzijn bij een kop koffie / thee met een koekje erbij. (vrije bijdrage)  

Je hoeft niet vooraf in te schrijven. 

-Elke 2de zondag van de maand wordt er om 8u30 in ’t Grachtje een ontbijt georganiseerd. 

Inschrijven in ’t Grachtje 051/207748 (Kostprijs 8€/p) 

Iedereen welkom! 

-Kerk-in-Roeselare engageert zich om 1 zondag in de maand de zondagsmis om 10u, vanuit 

de Godelievekerk, te streamen. Dwz dat je deze viering thuis op de computer kan meevolgen. 

Een 5-tal minuten voor de viering start de opname. 

Er is een rechtstreekse link op de website van de H Godelieveparochie.  

Daar klik je op stream 1 (zonder paswoord). Je kan de viering ook later bekijken door op de 

overeenkomstige datum te klikken. 

Volgende data: zo 16 oktober, 13 november, 11 december, Kerstmis. 

 

 



Op de kalender 

-Zondag 13 november in de Godelievekerk: tgv De week van de senioren, feestelijke Mis voor 

alle senioren, georganiseerd door Okra. Deze viering kan je ook thuis bekijken of in WZC via 

streaming (zie tekst in dit Okra-ntje bij ‘Vanuit de parochie’) 

- Vrijdag 25 november 2022 Herfstfeest 
- Woensdag 21 december 2022 Kerstfeest 
- Woensdag 18 januari 2023 Nieuwjaarsfeest 

-Op do 12 oktober 2022 wandelen in Beitem. 

Start Jeugdlokaal ‘De Ketting’, toegang langs de school ‘Klim’, Meensestw 175, Beitem ® 

-Op do 10 november 2022 te Ardooie, CC De Tassche.  

Iedereen welkom op voordracht met ZAKI. (gekend van de jaren 60 als dj, presentator, …)  

Met veel muziekfragmenten, vertelt Zaki over de impact van muziek op ons leven. 

Toegang 10€ (12€ voor niet-leden). Contact Daniël Devolder 0477/757279. 

Jaarbeurs Roeselare 

De 69ste editie van de Jaarbeurs gaat door van 1 november tot en met 11 november in de 

Hallen. Elke dag open van 14u tot 19u. Do 3 nov nocturne en uitzonderlijk open tot 22u. 

Dit jaar is Okra voor het eerst partner van de Jaarbeurs. Zeker de moeite om langs te gaan! 

Concreet betekent dit het volgende: 

Op vertoon van je lidkaart heb je op ma 7 nov en woe 9 nov gratis toegang. De andere dagen 

krijg je 2€ korting en betaal je slechts 5€ ipv 7€. 

Op 7, 8 en 9 nov zal er een Okra-stand zijn in de grote hal. 

Er is een Okra-belevingszone: op ma 7 nov (demo lijndans) en woe 9 nov (kookdemo) 

Oktober 

Woensdag 19 oktober 2022 om 14u: Vormingsnamiddag in zaal Driehove. 

We luisteren naar schepen Bart Wenes, bevoegd voor oa Seniorenbeleid. 

Hij zal spreken over ‘Welzijn en Zorg in Roeselare’. 

Na de pauze zal Salman Verheyde het hebben over ‘Parkeren in Roeselare’. 

Deelnameprijs is 5€ (voor leden met VTP: 2,5€) 

Inschrijven kan als volgt: 

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 14 oktober) 

*Op vrijdag 14 oktober tussen 14 en 15u in de inkom van de Kerk. 

*Op vrijdag 14 oktober na 19u telefonisch bij Martine (051/697750) 

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving Vormingsnamiddag woensdag 19 oktober 2022 

Naam / Namen:       Tel nr: 

Datum + handtekening: 



Vriendinnen en vrienden in Okra, 

De zomer is warm geweest. Heet zelfs. Te heet voor sommigen. En droog. Te droog voor 

land- en tuinbouwers. Te droog voor ons gazon.  Straks is september voorbij.  

Met september verandert er iets. Daar zien we ze weer, de fietsende scholieren.  

Ze fleuren ons straatbeeld op. Kleurrijke jassen en rugzakken. Fluohesjes en helmen. Meer en 

meer. Zelfs in fluogeel of fluogroen. 

Die beelden brengen opnieuw wat ritme en regelmaat. Alles wordt weer gewoon … 

Heel voorzichtig en zacht laat de herfst zich voelen. De dagen korten. De zon is minder fel.  

En warempel, daar is de regen weer. Die waren we bijna verleerd. Oktober brengt ons na de 

drukke en levendige zomer opnieuw een zekere rust. We verlangen zelfs weer naar de orde 

en de regelmaat van de gewone dagen.  

Over de weiden en tussen de bomen spreidt zich een zachte donzige nevel. 

De ochtendmist vertelt ons over het korten van de dagen en de komende winter. In het 

landschap worden de knotwilgen kaal. In de tuin laat de notelaar naast zijn bladeren ook 

kwistig zijn noten vallen. De spinnenwebben tussen de struiken parelen in de zon.  

Overal hangt de geur van afgevallen blad.  

In mijn gazon steken paddenstoelen hun bruinwitte kop op.  

Eikels, hazel- en beukennootjes, wilde en tamme kastanjes liggen rondgestrooid in de parken 

en wandelbossen. In onze eigen tuin is de tijd van het oogsten van de laatste groenten 

aangebroken. 

En daar verschijnen de eerste herfstbloemen. Er ontvouwt zich een schoonheid zonder ons 

toedoen. Zomaar gratis en voor niks. Een werkelijkheid waar we geen verdiensten aan 

hebben. En we beseffen dat er een wereld is, groter dan onszelf.    

En heel misschien doet ons dat denken aan onze eigen herfst. De herfst van het leven. We 

zijn dankbaar om wat we gekregen hebben. En we kijken hoopvol vooruit naar elke nieuwe 

dag.   

De herfst is een teken dat niets tevergeefs is. Alles heeft zijn stem en teken en tijd. In het 

rood, geel en oranje steekt de vlam van vooruitzicht.  

Ons hart vol kleur zingt van geloof en hoop en liefde. 

 

                                                                           Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg 

 

 

 

 

 

 



Activiteit in de Kijker 

Op dinsdagnamiddag is er naast de biljart, die zich in het Okra-ntje van september 

voorgesteld heeft, ook mogelijkheid om te Kaarten, Rummikub of Scrabble te spelen. 

Voor deze activiteiten zijn 

we meestal met een  

20-tal aanwezigen. 

Sommige leden kiezen 

altijd voor Rummikub, 

anderen liever om te 

kaarten, je kan ook 

volgens het aantal 

aanwezigen en de 

plaatsen die vrij zijn, 

afwisselen. 
 

Het is een spel, winnen is leuk, maar het is vooral belangrijk dat je er plezier kan aan beleven, 

dat je kan genieten van mekaars gezelschap en dat het gezellig is!  

Tijdens een korte pauze kan je bijpraten met een kop koffie / thee en een koekje.  

 

Scrabble is een mogelijkheid die we sinds 

dit voorjaar aanbieden, maar waarvoor tot 

nu toe niemand zich gemeld heeft. 

Misschien iets voor jou? 

 

 

 

Heel welkom om kennis maken met deze activiteiten en nieuwe mensen te ontmoeten in een 

gezellige sfeer! 

 

 



 


